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Geachte heer De Jonge, 
 
In november 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport 
‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’. Naar aanleiding van de alarmerende 
conclusies van het rapport besloot het toenmalige kabinet een wettelijke 
certificeringsregeling in te voeren voor bedrijven die werkzaamheden aan 
gasverbrandingstoestellen uitvoeren. Techniek Nederland (destijds ‘UNETO-VNI’) nam naar 
aanleiding van het rapport haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om cv-installaties 
veiliger te maken. Bij de totstandkoming van de wettelijke certificeringsregeling hebben wij 
onze kennis zoveel mogelijk gedeeld met het ministerie en zijn we direct gestart met 
aanpassingen in opleidingen, examinering en processen. 
 
Het is een schokkende constatering dat de verplichting voor installateurs om te voldoen aan 
de wettelijke certificering bijna zeven jaar na publicatie van het rapport van de Raad nog 
altijd niet van kracht is. Het ziet er zelfs naar uit dat de zoveelste deadline -dit keer 1 januari 
2023- niet wordt gehaald. Er is namelijk nog altijd geen duidelijkheid over de aangewezen 
regelingen, aangewezen certificerende instellingen en flankerende beleidsafspraken. 
 
Door het gekozen complexe wetgevende kader en de wettelijke certificering telkens uit te 
stellen, vallen er nog altijd onnodig doden en gewonden als gevolg van koolmonoxide bij cv-
installaties. Dit was (grotendeels) te voorkomen geweest wanneer u en uw voorgangers 
meer voortvarendheid en daadkracht op dit dossier hadden getoond. Vanuit Techniek 
Nederland constateren wij helaas een gebrek aan urgentie op dit dossier.  
 
Niet alleen de zoveelste vertraging bij de invoering van de wettelijke certificeringsregeling 
zelf baart ons grote zorgen. Dat geldt ook voor de volgende punten: 
 

1. Uit recent overleg met uw ministerie blijkt dat er géén grootschalige 
publiekscampagne komt over ‘CO-Veilig’. Zo’n campagne stond wél in de 
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gepubliceerde regeling. Wat betreft Techniek Nederland is een meerjarige 
publiekscampagne onmisbaar om de gewenste gedragsverandering bij 
woningbezitters, Verenigingen van Eigenaren en vastgoedbeheerders te realiseren 
en de wettelijke certificering succesvol te maken. 

2. Een goede handhaving door gemeenten is nodig om de regeling effectief te maken. 
Toch benadrukt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geen rol te zien voor 
gemeenten bij de handhaving. Zonder handhaving zal de wettelijke certificering niet 
het gewenste effect op de veiligheid hebben. 

3. Wij hebben vaak opgeroepen om de vrije verkoop van cv-ketels aan banden te 
leggen en alleen voor te behouden aan wettelijk gecertificeerde bedrijven. Dit is een 
extra ‘slot op de deur’ om plaatsing door ondeskundige bedrijven of particulieren 
tegen te gaan. Hier is steeds afwijzend op gereageerd. 

 
Wij dringen er met klem bij u op aan om regie te nemen en ervoor te zorgen dat de deadline 
van 1 januari a.s. wordt gehaald. Dit is niet alleen maatschappelijk van groot belang, maar 
óók voor het draagvlak bij installateurs voor deze ingrijpende verandering. Daarnaast vragen 
wij uw aandacht voor de noodzaak van een publiekscampagne, handhaving en het 
beperken van de vrije verkoop van cv-ketels. 
 
Ik ben vanzelfsprekend graag bereid deze brief in een gesprek nader toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Doekle Terpstra 
Voorzitter Techniek Nederland 

 


